
Card sincronizat cu o
aplicaþie a telefonului
în beneficiul celor cu
deficienþe de vedere

T
ehnologia ne uºu-

reazã viaþa. Un exem-

plu ne oferã compa-

niile Thales ºi Hand-

some (specializatã în

incluziune socialã),

care au lansat o soluþie tehnolo-

gicã sigurã prin care cardul de

platã este sincronizat cu o apli-

caþie instalatã pe telefonul de-

þinãtorului, care redã audio deta-

liile tranzacþiei, potrivit unui co-

municat transmis de cele douã

companii, în care se mai aratã cã

aceastã aplicaþie se adreseazã

persoanelor cu deficienþe de ve-

dere.

Un procent de 89% dintre persoa-

nele cu deficienþe de vedere spun

cã au fost victime ale unei fraude

sau erori atunci când au plãtit cum-

pãrãturi sau servicii, se aratã într-un

studiu restrâns realizat în 2019 de

Handsome and Ethik Connection,

în Franþa. Potrivit celor care au rea-

lizat aplicaþia: "Persoanele cu defi-

cienþe de vedere pot avea acum

controlul asupra plãþilor pe care le

fac. Thales ºi Handsome, o compa-

nie Fintech specializatã în incluziu-

ne socialã, au lansat o soluþie teh-

nologicã sigurã prin care cardul de

platã este sincronizat cu o aplicaþie

instalatã pe telefonul deþinãtorului,

care redã audio detaliile tranzacþiei.

Descrierea fiecãrei etape - suma ce

trebuie plãtitã, validarea PIN-ului,

încercãri rãmase în cazul unui PIN

incorect, aprobarea tranzacþiei -

este securizatã ºi trimisã de card cã-

tre telefon, astfel încât deþinãtorul

sã audã detaliile ºi sã plãteascã în

siguranþã. Clienþii sunt astfel siguri

cã plãtesc suma corectã ºi nu au

nevoie decât de cardul bancar ºi de

telefon". Atunci când un client pri-

meºte noul card trebuie doar sã îl

apropie de telefon pentru a sincro-

niza cele douã dispozitive. La fieca-

re platã, cardul cu aplicaþie vocalã

se sincronizeazã printr-o conexiune

sigurã cu telefonul mobil. Telefo-

nul redã audio suma tranzacþiei

înainte ca utilizatorul sã introducã

codul PIN în terminalul POS pentru

confirmarea plãþii. Apoi, telefonul

redã audio confirmarea tranzacþiei.

Telefonul mobil ºi cardul Thales Ge-

malto comunicã via Bluetooth.

Aceastã soluþie este compatibilã cu

toate terminalele de platã existente

ºi nu este nevoie de niciun update

de software sau hardware. Sincro-

nizarea unicã dintre card ºi smart-

phone garanteazã securitatea ºi

confidenþialitatea conexiunii. Dacã

un client îºi schimbã telefonul, va

trebui sã sincronizeze din nou car-

dul cu noul dispozitiv.
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